JAARVERSLAG MR DE TRIANGEL 2016-2017
Teamgeleding: Laura van den Boogaart, Mia Groenen, Marion Stassen (secretaris)
Oudergeleding: Will van Dijk, Marieke van Lieshout (vice-voorzitter), Robert Weijmans (voorzitter)
________________________________________________________________________________
De MR heeft gedurende schooljaar 2016-2017 6x vergaderd. Deze vergaderingen zijn steeds vooraf
gegaan door een clustervergadering in samenwerking met de MR van St. Jan (Leenderstrijp) en De
Talententoren (Sterksel).
Het schoolbestuur van SKOzoK heeft de MR om advies en / of instemming gevraagd met betrekking
tot en de MR is geïnformeerd over jaarlijks terugkerende zaken als:
en tussentijdse wijziging van schoolgids
planning
-jaarplan/verslag
-verslagen en –notulen
Schoolontwikkelingsplan / Koersplan
Financiële begroting
Evaluatie van het directielandschap

LEDEN MR
Met ingang van schooljaar 2016-2017 is het aantal MR leden zoals eerder overeengekomen
teruggebracht van 8 naar 6 leden (3 lerarengeleding, 3 oudergeleding). Er zijn geen verkiezingen
geweest.
SCHOOLPLAN, BEGROTING en ARBO-JAARVERSLAG
In december 2016 heeft de MR ingestemd met het ARBO-jaarverslag en het Veiligheidsbeleid Social
Media. Over de financiële begroting voor 2017 is de MR geïnformeerd.
MR STATUTEN en REGLEMENT
Hierin hebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan.
TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO)
In maart 2017 is aan de MR advies gevraagd over alternatieven voor de tot dit jaar gebruikelijke TSO
werkwijze (met Korein als verantwoordelijke organisatie en vrijwillige ouders voor de opvang). Na
inhoudelijke discussie en beantwoording van vragen heeft de MR geadviseerd om te kiezen voor het
alternatief waarbij Korein de TSO voortzet met professionele opvangkrachten.
DIRECTIELANDSCHAP
Het directielandschap was dit schooljaar gelijk aan het voorgaande. Zowel de directie als de MR
streven naar het behoud van de huidige directieconstructie bij de Triangel.
INFORMATIEMIDDEL
De MR heeft in juni 2017 ingestemd met het voorstel om de Triangelklanken met ingang van het
nieuwe schooljaar niet meer als informatiemiddel te gebruiken. In plaats daarvan worden alle
nieuwsberichten verspreid via de SKOZOK app (dit jaar geïntroduceerd). Daarnaast wordt e-mail als
extra informatiemiddel gebruikt.
FORMATIE
In mei 2017 heeft de MR ingestemd met het formatievoorstel zoals door de directie aangeboden, en in
juni is ingestemd met de planning van de studiedagen. De MR hanteert hierbij steeds haar standpunt
‘zoveel mogelijk handen voor de klas’, waarbij de volledige onderwijsformatie ook ingezet wordt ten
behoeve van de primaire onderwijstaak: lesgeven.
In dit jaarverslag is opgenomen de besluitenlijst van schooljaar 2016-2017.
Leende, december 2017
Robert Weijmans
Voorzitter MR de Triangel

